
Especialmente elaborado para 
sócios:





Itinerário

1º Dia – 26 de Nov - Lisboa > Istambul

> Amã

Comparência de todos os participantes no

aeroporto Humberto Delgado 180 minutos

antes da partida. Entrega das

documentações e assistência nas

formalidades de embarque por

representante das Viagens Abreu, que o

acompanharão durante toda a viagem.

Partida às 16h15 com destino a Amã, com

escala em Istambul. Chegada a Amã, ao

aeroporto internacional Queen Alia, pelas

02h50 já de dia 27 de Novembro.

Receção pelos nossos representantes locais

e transporte privado para o Centro Mada

By Rotana Hotel 4*, ou similar. Check-in

e alojamento.

2º dia – 27 de Nov - Amã > Jerash >

Amã

Após o pequeno-almoço no hotel, saída

para visita à capital do Reino Hachemita da

Jordânia, Amã, muitas vezes referida como

a “Cidade Branca” por causa da pedra

calcária branca usada na construção de

muitos edifícios da cidade. O centro e

coração da cidade remonta aos tempos

bíblicos e romanos. Contudo, uma vez que

Amã ficou desabitada por 1000 anos, na

sequência de um terrível terramoto (749dc),

a maior parte da cidade atual foi construída

após 1940. A visita incluirá a Cidadela, o

Museu Arqueológico e Teatro Romano,

com um passeio panorâmico pelas partes

antigas e modernas da cidade. Almoço

entre visitas. Seguiremos para norte, com

destino ao exemplo mais bem preservado da

civilização romana: a cidade de Jerash.

Parte da Decápolis (as 10 grandes cidades

romanas do Oriente), Jerash foi chamada de

Pompéia do Oriente, resultado do seu estado

único de preservação. A cidade possui

teatros, igrejas, templos (Zeus e Artemis), um

Nymphaeum e ruas com colunatas. Finda a

visita, regressaremos ao hotel. Jantar.

Alojamento.

3º Dia – 28 de Nov – Amã > Madaba >

Monte Nebo > Petra

Após pequeno-almoço no hotel, saída para a

cidade mosaica de Madaba. Iniciaremos o

nosso percurso com uma visita à Igreja. O

antigo mapa de mosaico original que falava

sobre 150 locais bíblicos floresceu durante o

período bizantino em toda a região (margens

oeste e leste do rio Jordão). O centro do

mapa é a cidade de Jerusalém, com todos os

locais bíblicos em seu redor e em todas as

direções (norte, sul, este e oeste). É um mapa

único datado de 565DC e, mais do que um

mapa geográfico, era uma mapa bíblico e

peregrino. Uma curta viagem levar-nos-á ao

Monte Nebo, o suposto local de

sepultamento de Moisés, com vista para o

Vale do Jordão e para o Mar Morto. Aqui os

franciscanos construíram uma estrutura que

protege uma igreja bizantina. Almoço entre

visitas. Após a visita, continuaremos até

Petra, para o Hyatt Zaman Hotel and

Resort Petra 5*, ou similar. Check-in,

Jantar e alojamento.

4º dia – 29 de Nov – Petra

Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à

visita da cidade perdida dos Nabateus. Esta

maravilha foi construída na rocha entre os

anos 400 e 300 a.C.



A visita começa no túmulo dos Obeliscos,

passando pelo Siq (desfiladeiro com mais

de 1km de distância). Almoço entre as

visitas. Inclui passeio a cavalo.

À saída encontramos o tesouro Al-Kazneh,

um túmulo colossal decorado com colunas

e esculturas de refinamento e beleza

incomparáveis. Subida pelas escadas até o

imponente mosteiro "El Deir".

Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º dia – 30 de Nov - Petra > Pequena

Petra > Wadi Rum > Petra

Pequeno-almoço. Saída até Wadi Rum, o

Vale da Lua, rodeado de uma inesquecível

paisagem de montanhas de cor púrpura,

com os seus canyons e cascatas, e que deu

lugar à rodagem de vários filmes ali

realizados, dos quais se destacam:

Prometheus, Rogue One, Uma História de

Star Wars, entre outros. Visita pelo deserto

em veículo 4X4, conduzido por beduínos

(aproximadamente 2h00). Almoço entre

visitas. Continuação para visita à pequena

Petra (conhecida como Al Beidha) a 10

kms norte de Petra, tendo sido um

importante subúrbio por onde a rota das

caravanas passava. Continuação para

Amman. Jantar e alojamento no hotel.

6º dia – 01 de Dez - Petra > Mar Morto

Saída em direção ao Mar Morto, o lugar

mais baixo do planeta (440 metros abaixo

do nível do mar), com paragem para visita

ao local do Batismo, junto ao rio Jordão.

Almoço no caminho. Chegada ao hotel

Holiday Inn Resort Dead Sea Hotel 5*,

ou similar. Check-in e instalação. Resto de

dia livre para atividades de caráter pessoal,

nomeadamente desfrutar da praia do (…) (…) mar Morto. Jantar e alojamento.

7º Dia – 02 de Dez - Mar Morto > Amã

> Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para

actividades de caráter pessoal.

Almoço e Jantar incluídos.

Em hora a determinar, transporte privado

para o aeroporto Queen Alia.

Formalidades de embarque e partida às

02h35, já de dia 3 de Dezembro, com

destino a Lisboa, via Istambul. Chegada a

Lisboa pelas 10h20.

FIM DA VIAGEM





Centro Mada Amman by Rotana

Situado em Amã, a 1,9 km da Embaixada
dos EUA, o Centro Mada Amman by
Rotana oferece acomodações com
restaurante, estacionamento privativo
gratuito, piscina sazonal ao ar livre e
academia. Todas as acomodações deste
hotel 4 estrelas oferecem vista do jardim,
e você pode desfrutar de acesso a um bar
e a um jardim. Você pode usufruir de
recepção 24 horas, serviço de quarto e
serviço de câmbio no local.

O hotel oferece quartos com ar-
condicionado, mesa de trabalho, chaleira,
cofre, TV de tela plana e banheiro
privativo com bidê. Alguns quartos
também dispõem de cozinha com frigobar.

No Centro Mada Amman by Rotana, os
quartos incluem roupa de cama e toalhas.

Poderá saborear um buffet de café da
manhã servido diariamente.

O Centro Mada Amman by Rotana oferece
um terraço ao ar livre. O Centro Mada
Amman by Rotana fica a 4,1 km do Palácio
de Zahran e a 5 km do Museu Royal
Automobiles. O aeroporto mais próximo é
o Aeroporto Internacional Rainha Alia, a 27
km da acomodação.





Hyatt Zaman Hotel and Resort Petra

Todos os quartos incluem comodidades
para preparar café e chá, televisões de
ecrã plano, telefone com ligação direta,
acesso WiFi gratuito e cofre para
computador portátil. O Hyatt Zaman Hotel
tem reputação de manter um alto nível
de limpeza.

Outrora uma antiga vila chamada Taybeh,
este resort de 5 estrelas proporciona uma
vista deslumbrante sobre as Montanhas
do Sahara. As comodidades incluem uma
sala de fitness, um tradicional banho turco
e uma piscina exterior.





Holiday Inn Resort Dead Sea

O Holiday Inn Resort, à beira do Mar
Morto, apresenta comodidades luxuosas,
incluindo uma área de praia privada.
Cada quarto dispõe de televisão de ecrã
plano e acesso gratuito à Internet.

O Holiday Inn Resort Dead Sea está
situado num jardim exuberante e tem
uma ampla piscina exterior rodeada por
espreguiçadeiras. Há também uma sauna
e banheira de hidromassagem no clube
de bem-estar do hotel. Os hóspedes
podem relaxar com uma massagem
relaxante.

O resort tem 3 restaurantes e bares,
incluindo um restaurante aberto todo o
dia, um restaurante especializado em
carne (steakhouse) e um bar de praia.

Os hóspedes podem beneficiar do serviço
de quartos do Holiday Inn Resort Dead
Sea.



• JERASH, a cidade das colunas, que foi chamada de Pompeia do Oriente, resultado do seu estado único de preservação.  

• PETRA, considerada um dos melhores tesouros da Humanidade. Destacamos, entre outros, Al Khazneh, construído na 
rocha.

• Passeio em 4x4 pelo soberbo deserto de WADI RUM, com os seus canyons, áreas rochosas e tribos nómadas, onde 
foram rodados diversos filmes, dos quais se destacam: Planeta Vermelho, Prometheus, Os últimos dias de Marte, Rogue 
One: Uma História Star Wars.

• Flutuar nas águas salgadas do MAR MORTO.

• Visita ao LOCAL DE BATISMO no rio Jordão.

MOMENTOS A PERDURAR NA MEMÓRIA:



SERVIÇOS INCLUÍDOS:        

• Passagem aérea com a Turkish Airlines, em classe económica com 1 peça de bagagem de porão 

até 23 Kg por pessoa, para o percurso Lisboa / Istambul / Amã / Istambul / Lisboa;

• Transporte aeroporto/hotel/aeroporto;

• Estadia de 06 noites nos hotéis selecionados, ou similares, com pequeno-almoço incluído;

• Visitas e percursos conforme mencionado no itinerário, com acompanhamento de guia local 

falando português;

• Todos os percursos em autocarro de luxo com Wifi;

• Todas as refeições incluídas: 12 Refeições por pessoa;

• Bebidas: Água ao almoço. Água e 1 copo de vinho ou cerveja ao jantar; 

• Passeio a cavalo em Petra;

• 2h de tour em Jeep;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor sujeito a reconfirmação aquando a emissão 

dos bilhetes);

• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

• Acompanhamento durante toda a viagem por representante das Viagens Abreu;

• Gratificações;

• Seguro de viagem Abreu + PVFM;

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Despesas pessoais e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa;

• City Tax (paga localmente)

Preço para 49 pessoas

Hotéis mencionados ou similares Preço por Pessoa

Em quarto duplo € 1.985,00

Preço para 40 pessoas

Hotéis mencionados ou similares Preço por Pessoa

Em quarto duplo € 2.075,00

Preço para 30 pessoas

Hotéis mencionados ou similares Preço por Pessoa

Em quarto duplo € 2.176,00

TUDO INCLUÍDO | 12 REFEIÇÕES

SUPLEMENTO SINGLE:  € 400,00



1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

2. O Programa está sujeito às Condições Gerais das Viagens Abreu S.A.

3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.

4. Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa de

viagem.

5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva.

6. Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de Aeroporto e combustível, poderão ser alterados até à data de emissão dos

respectivos títulos de transporte.

7. Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos mercados

cambiais.




